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ขอขอบคุณมา ณ ที่น้ ี

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เรื่ อง ขอความกรุ ณาประชาสัมพันธ์การอบรมฟื้ นฟูวิชาการวิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับวิสญ
ั ญีพยาบาล
เรี ยน ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล
สิ่ งที่ส่งมาด้วย กาหนดการและใบสมัคร

ด้วยราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ งประเทศไทย จะจัดการอบรมฟื้ นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา
สาหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 58 ระหว่างวันที่ 20-24 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 12
อาคารภูมิสิริมงั คลานุสรณ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังกาหนดการและใบสมัคร
เข้าร่ วมการอบรมฟื้ นฟูวิชาการวิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับวิสญ
ั ญีพยาบาล ครั้งที่ 58 ที่แนบมาด้วยนี้
ในการอบรมครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มความรู ้ทางวิชาการด้านวิสัญญีวิทยาสาหรับ
วิสญ
ั ญีพยาบาลให้พฒั นาต่อเนื่อง โดยทางราชวิทยาลัยฯ เล็งเห็นว่าผูเ้ ข้าร่ วมการอบรมจะได้รับความรู ้
ทางวิชาการที่ทนั สมัยและสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทางานด้านวิสญ
ั ญีให้มีคุณภาพและ
ปลอดภัย เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ได้จริ งอย่างสอดคล้องกับบริ บทความพร้อมของแต่ละโรงพยาบาล
จึงใคร่ ขอประชาสัมพันธ์เชิ ญชวนให้วิสัญญีพยาบาลทุกท่าน ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันที่
14 สิ งหาคม 2561 โดยส่ งใบสมัครและหลักฐานการชาระเงินมาที่ เหรัญญิกราชวิทยาลัย ฯ “แพทย์
Executive Committee 2018-19 หญิ ง เบญจรั ต น์ หยกอุ บ ล”.โดยเลื อ กช่ อ งทาง ดั ง นี้ 1) โทรสาร 02-7167221 2) Email:
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